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Afslag på udbetaling af sygedagpenge 

Den 29.1.2018 har vi modtaget din anmodning om sygedagpenge.

Afgørelse
Ud fra de foreliggende oplysninger har du ikke ret til sygedagpenge fra 
kommunen, fordi beskæftigelseskravet ikke er opfyldt.

Begrundelse
Efter sygedagpengelovens § 32,stk. 1, nr. 1 er det bl.a. en betingelse for 
udbetaling af sygedagpenge, at du skal være i aktuel beskæftigelse, og 
skal have 240 timers beskæftigelse indberettet i indkomstregistret inden-
for de seneste 6 afsluttede måneder forud for første fraværsdag. Beskæf-
tigelsen skal være fordelt således, at der i mindst 5 af de 6 måneder er 
mindst 40 timers beskæftigelse i hver måned.

Du har oplyst, at du ikke er dagpengeberettiget medlem af en A-kasse. 

Du har telefonisk oplyst at du har opsagt din stilling hos din arbejdsgiver 
i Frankrig med sidste arbejdsdag den 13.1.2018 og du har været på ar-
bejde til og med den 13.1.2018. Du oplyste endvidere at du er sygemeldt 
fra den14.1.2018 og at du herefter rejste til Danmark.

Du var derfor ikke i beskæftigelse på første sygedag.

Mulighed for kontanthjælp
Hvis du står uden forsørgelsesgrundlag, har du mulighed for at ansøge 
om kontanthjælp. For at søge om kontanthjælp skal du først henvende 
dig til Jobcentret. Hvis du har ret til kontanthjælp, kan du få det fra den 
dag, du søger.

Har du spørgsmål til afgørelsen
Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte os.
Du kan også finde yderligere information på Københavns kommunes 
hjemmeside www.kk.dk .
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Vil du klage over afgørelsen
Har du modtaget afgørelsen digitalt, kan du klage digitalt til en sikker 
postkasse ved at følge dette link:
https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=16798

Du kan også klage skriftligt til Ydelsesservice København, Postboks 279, 
1502 København V eller mundtligt på tlf. 82 56 4300. 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at du har fået afgørelsen. Oplys 
journalnummeret, der står på brevets forside, samt hvorfor du ikke er 
tilfreds med afgørelsen.

Det gør vi
Når vi har modtaget din klage, vil vi se på afgørelsen igen og tage stilling 
til, om vi kan give dig helt eller delvis medhold. Hvis vi ændrer afgørel-
sen, vil du få besked om det inden 4 uger. Hvis vi fastholder afgørelsen, 
sender vi inden 4 uger din klage, genvurderingen, begrundelse for afgø-
relse samt sagens akter til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Vi sen-
der samtidig genvurderingen til dig. 

Lovgrundlag
Vi henviser til § 32, stk. 1, nr. 1 i lov om sygedagpenge. Det er lov nr. 
563 af 9. juni 2006, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 
nr. 826 af 23.juni 2017. Du kan finde loven på www.retsinfo.dk 

Venlig hilsen

Karina Damgaard Hansen

En almindelig e-mail er ikke sikker. Sender du personfølsomme oplysnin-
ger, opfordrer vi dig til at sende oplysningerne via Digital Post på 
www.borger.dk
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